Säsongen 1980/1981:
Fin utmärkelse till Frank Englund

Göteborgsdistriktets målvakt i TV-pucken, Frank Englund, utsågs till TV-puckens
bäste målvakt och fick därmed Svenska VM-klubbens Stipendium.

Säsongen 1980/1981:
Kranskommunerna var på gång
I elitserien slutade Västra Frölunda på fjärde plats och ställdes mot AIK i semifinalen.
Göteborgarna hade en ledning borta med 3-1 i den andra perioden, men AIK kom
tillbaka och vann både hemma och i Scandinavium. Det tycktes som om inget kunde
stoppa AIK just då.
I division I Södra slutade Bäcken på fjärde plats bakom HV71, Tingsryd och Troja. I
play offs första omgång gjorde Bäcken processen kort med Almtuna genom två raka
vinster. Därmed var göteborgarna klara för omgång nummer två. Där väntade HV71
och spel på bortais. Smålänningarna vann hemma, medan Bäcken tvingade match
nummer två till en förlängning – som Bäcken vann. Därmed fick matchserien
avgöras i en tredje och avgörande match i Jönköping. HV71 hade en framgångsrik
mittenperiod och matchen slutade 8-3 (3-1, 3-0, 2-2).
Division II Södra A vanns av Mölndal, före Borås, Hanhals och KBA67. Mölndal
gjorde inte flest fullträffar och släppte inte in minst mål, men man var helt enkelt
stabilast - allt under ledning av tränaren Ronald ”Sura-Pelle” Pettersson.
Det fanns också en hel del rutin i laget som bestod av Tommy Eriksson, Kjell
Lawesson, Peter Färe, Torbjörn Pettersson, Ulf Torstensson, Lars-Göran Nilsson, Sten
Brogren, Hans Johansen, Stefan Indahl, Peter Blom, Jari Tikka, Ove Hylland, Conny
Magnusson, Hans Andersson, Anders Karlsson, Jan Soovik, Peter Sandberg, Magnus
Kjellbin, Krister Lundberg, Jan Carlsson, Christer Johansson, Leif Sockander, Håkan
Larsson, Torbjörn Jonsson samt Owe Wallberg (lagledare).
Kampen om tredjeplatsen i serien var också spännande, där ”rivalerna” från
Kungsbacka gjorde upp kampen om bäst i stan. Båda lagen hade välkända tränare,
Hanhals tränades av ”Nicke” Johansson medan Kjell Jönsson var verksam i KB67.
I det efterföljande kvalet till division I vann Hanhals den södra gruppen och tog
därmed ett kliv upp i seriehierarkin.

Säsongen 1980/1981:
Kungälv/Ytterby vann 70-iaden

Ytterby HK hade ännu en bra säsong på ungdomssidan. B-juniorerna blev trea på
SM, pojkarna tog hem sin tredje raka titel i distriktet, i GP Pucken tog klubben hem
tre av fyra klasser och så vidare. Nu kröntes alla framgångar med segern i 70-iaden.
Och visst lyckades Ytterby försvara 70-iaden även följande år!

Nyåret 1981:
Världens största ishockeyturnering för 14-åringar
Det var 1981 som väldens största ishockeyturnering för 14-åringar genomfördes för
första gången. Pappa bakom idén var Dick Carlsson som önskade att distriktets
ungdomsklubbar skulle få möjlighet att möta nationellt och internationellt motstånd.
När sedan Göteborgs Ishockeyförbunds dåvarande ordförande, Bengt Bjerned, fick
med Sessan Tor Line som huvudsponsor var namnet nära nog givet och cupen en
verklighet. Det var Göteborgs Ishockeyförbund, i samarbete med sex lokala
ishockeyklubbar, som arrangerade första upplagan av Sessan Tor Line Cup 1981. De
tre första åren deltog lag från Norge och Sverige, men från och med 1984 var även lag
från andra länder inbjudna. Cupen, som alltid spelas den 2-5 januari med
öppningsceremoni på nyårsdagen, har genom åren arrangerats under olika namn så
som Magnus Cup, TV21 Cup samt Kraft Cup – numera är eventet vida känt som
Göteborg Ishockey Cup. Det samlar årligen 48 lag, även om det hänt vid något
tillfälle att ett lag tvingats hoppa av med kort varsel.
Vid premiärcupen 1981 hade Mora IK stor otur och drabbades av maginfluensa.
Dalmasarna tvingades att bryta turneringen och att åka hem.
Nu när cupen har över 30 år på nacken är det spännande att ta del av äldre tiders
laguppställningar, där nära nog de flesta kända svenska ishockeyproffsen någon
gång – när de var runt 14 år – deltog i denna uppskattade turnering.

Den 9 februari 1981:
Första isskäret i Tuve Ishall
Den 6 september 1979 beslutade Kommunfullmäktige i Göteborg att ge kommunal
borgen till Tuve Ishall och sedan pågick ett intensivt arbete med röjning och
byggnation. Det mesta arbetet genomfördes av medlemmarna i Hisingens
Vinteridrottsklubb, Demonerna och Kometerna och den 9 februari 1981 hade man
kommit så långt att ett första isskär kunde tas på den nya isen.

Den 12-24 april 1981:
Ishockey-VM i Göteborg
Ishockey-VM arrangeras i Scandinavium och Göteborg, ett arrangemang som
glädjande nog gick med vinst. Det blev också en hel del vinster för Tre Kronor.

Sverige gick obesegrade genom VM om man nu inte räknar matcherna mot suveräna
Sovjetunionen. De röda från öst spelade helt enkelt på en helt egen nivå, eller vad
sägs om matchen i Scandinavium den 24 april 1981. Efter en period står det 0-0, men
sedan skruvar Sovjet upp spelet och matchen slutar 1-13 (0-0, 0-6, 1-7). Thomas Steen
gjorde Sveriges tröstmål vid ställningen 0-11. Sovjet vann för övrigt även Canada
Cup 1981 genom att vinna finalen mot Canada med hela 8-1 (0-0, 3-1,5-0).
Imponerande!
Sverige har varit värd för ishockey-VM vid ett flertal tillfällen; 1949, 1954, 1963, 1969,
1970, 1981, 1989, 1995, 2002 samt 2012 – oftast med Stockholm som ensam huvudort
eller finalort. År 1981 års VM var Stockholm och Göteborg arrangörsstäder, men
medaljstriden avgjordes i Göteborg. Även VM-finalen 2002 spelades i Göteborg, som
delade värdskapet för Ishockey-VM det året med Karlstad och Jönköping. År 2002
var det Slovakien som blev världsmästare, Ryssland fick silver och Sverige vann
bronsmatchen över Finland med 5-3.
Med Göteborg som finalort blir det alltså medalj till Sverige!

Året 1981:
Varbergs Hockey Klubb drar igång

Varberg Hockey Klubb, numera Varberg Vipers, startade sin verksamhet 1981 och
tillhörde på den tiden Hallands Ishockeyförbund. Förbundet finns inte mer utan
delade sig år 2010 nära nog på mitten, där den norra delens medlemmar gick till
Göteborgs Ishockeyförbund, medan de sydligaste medlemsklubbarna övergick till
Skånes Ishockeyförbund.

September månad 1981:
Vallhamra Ishall äntligen klar

Efter många olika turer kunde så äntligen Vallhamra Ishall tas i bruk. Det var
byggkonjunkturer, myndigheter och en höststorm som försenade bygget men till slut
blev det i alla fall klart. Invigningsmatchen spelades mellan Partille HK:s A-lag och
Västra Frölunda Oldtimers.

